
- �िस� झाले�ा मजकुराशी संपादक व मंडळ सहमत असतेच असे नाही.  

- िलखाणा�ा िनवडीचे, �काशनयो� िकरकोळ बदलांचे आिण �ाकरणीय दु��ीचे अंितम अिधकार संपादक व मंडळाकडे 

राहतील. 
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२०१९-२० अंक # २    

 

 संपादकीय                                                                                        िहमानी कुलकण�     
 अ��ीय                             अिजत नातू 

 मराठी शाळा वृ�ांत                                                                        िव�म बोबडे, प�वी सावंत  
 जेवणघरातली �खडकी                                                                   ��ता कुलकण�  
 किवता: बहावा                                                                                 अिमता खरे  
 �ॉटलंड- िनसग�, राणी आिण जीवनपाणी ..                              �ीती देशपांडे  
 िच�कथी: फायरफॉल                                                                     सुलभा हारदे 
 पाककृती: सोयाबीन कोकोनट करी                                             मिनषा होतपेटी  
 उव��रत काय��म कॅल�डर                                                   काय�का�रणी  
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संपादकीय 

 

नम�ार मंडळी, 

"अिभ�ची" चा या वषा�तला दुसरा अंक तुम�ा हातात देताना खूप आनंद होतो आहे. 

माग�ा  अंका�माणेच या अंकाम�ेदेखील तु�ाला खूप छान साही� वाचायला िमळेल. या अंकासाठी �ा िम� 

मैि�णीनंी साही� पाठवले, �ांचे मी मनापासून आभार मानते. तु�ा सवा��ा �ितसादामुळे आिण मराठी भाषेवरील 

�ेमामुळेच हे �ैमािसक चालवणे श� आहे.  

या अंकात सव��थम वाचा आप�ा मंडळाचे अ�� �ी. अिजत नातू यांचे मनोगत. आप�ा काय�का�रणीने 

या वष�चा काय�भार �ीकार�ापासून अ�ंत मेहनतीने काही काय��म आयोिजत केले. उरले�ा वषा�त सु�ा अशा 

अनेक काय��मांची रेलचेल असेल. हे सव� सांभाळताना येणारे अनुभव, आ�ाने याब�लचे �ांचे िवचार �ांनी या 

लेखात �� केले आहेत.  

  मराठी माणूस जरी महारा�� ापासून दूर पर�ा देशात �थाियक झाला तरी मराठी सं�ृती पासून दूर जाऊ 

शकत नाही. हे मराठी सं�ृतीचे बाळकडू पुढ�ा िपढीला िमळावेत �णून आप�ातील काही �यंसेवक अितशय 

सेवाभावी वृ�ीने "मराठी शाळे" चे काम करत आहेत. या अंकात िव�म बोबडे आिण प�वी सावंत सांगत आहेत 

मराठी शाळेचा वृ�ांत. वािष�क ��ेहसंमेलनातील काही �णिच�ेही �ांनी आप�ाशी शेअर केली आहेत.  

"Human is a social animal" असं �णतात. माणूस �णून जगताना आपण अनेक ��ीशंी कने� 

होत असतो. पण आप�ा Ecosystem म�े माणसा�ित�र� इतर अनेक असे घटक असतात जे आपलं जीवन 

अिधक संुदर बनवतात. "जेवणघरातली �खडकी" या लेखात ��ता कुलकण� यांनी �ां�ा प�ीिम�ांशी असले�ा 

संुदर ना�ाब�ल िलिहले आहे. या �खडकीतून डोकाव�ावर आप�ाला या प�ीिम�ांब�ल मािहती तर िमळेलच पण 

या ना�ाची घ� वीण देखील अनुभवता येईल.  

किवमना�ा ��ीला कधी आिण कुठून �ेरणा िमळेल ते काही सांगता येत नाही. अशीच आपली एक 

किव�दयी मै�ीण अिमता खरे Cancun, मे��को येथे िफरायला गेलेली असताना तेथे ितला  फुललेला बहावा 

िदसला आिण �ातून �ुरलेले का� ितने आप�ाशी या अंकात शेअर केले आहे. �ा फुलले�ा बहा�ासारखीच 

संुदर आिण �ेश अशी ही किवता तु�ाला न�ीच आवडेल.  

�वास करणे हा �तः�ा संकुिचत िव�ाबाहेर जाऊन नवीन अनुभव घे�ाचा आिण माणूस �णून समृ� 

हो�ासाठीचा एक उ�म माग� आहे. मला �तःला �वास करायला तर आवडतंच पण इतरांनी िलिहलेलं �वास वण�न 

वाचायलाही खूप आवडतं. इतरां�ा अनुभवातूनही आपण खूप काही िशकतो. "�ॉटलंड- िनसग�, राणी आिण 

जीवनपाणी" या �वास वण�नात �ीती देशपांडे यांनी �ांचे �ॉटलंड देशातील अनुभव आप�ाशी शेअर केले आहेत. 

अितशय मािहतीपूण� आिण रंजक असा हा लेख तु�ाला बस�ा जागी �ॉटलँडची सफर घडवून आणेल.  

"िच�कथी" या सदरात सुलभा हारदे िहने Yosemite National Park येथील "फायरफॉल" चे ितने 

काढलेले अ�ितम फोटो�ा�स आप�ाशी शेअर केले आहेत. �ाचबरोबर �ा छायािच�ांमागील छोटीशी गो� देखील 

ितने सांिगतली आहे. हे वाच�ावर आप�ाला कळेल की एखा�ा उ�म छायािच�ामागे फ� कॅमेरा नसून �ा 

छायािच�काराचे तांि�क �ान आिण कला�क ��ीदेखील असते. सुलभा�ा photography skills चे तर कौतुक 

आहेच पण �ा�न जा� कौतुक ित�ा फोटो�ाफी ब�ल�ा आ�ीयतेचे आहे.  
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"पाककृती" या सदरात मिनषा होतपेटी यांनी "सोयाबीन कोकोनट करी" ही पाककृती आप�ाशी शेअर 

केली आहे. या भाजीचे फोटो पा�नच तुम�ा तोडंाला पाणी सुटेल आिण ही �ािद� रेिसपी तु�ी न�ी क�न 

पहाल याची मला खा�ी आहे. 

अंका�ा शेवटी आहे उरले�ा वषा�तील काय��मांचे वेळाप�क. या काय��मांना तु�ी मो�ा सं�ेने 

उप��थत रहावे आिण आप�ा काय�का�रणीला �ो�ाहन �ावे ही िवनंती.  

“संपादकीय” संपव�ाआधी अजून एक गो� नमूद करावीशी वाटते. अिभ�चीचा Q3 मधील �णजेच 

ऑ�ोबर मधील अंक असेल "िदवाळी अंक". या अंकासाठीचा िवषय आहे "िद�जांची ज�शता�ी". चालू वष� हे 

सािह� आिण संगीतातील तीन िद�जांचे �णजेच ग.िद . माडगूळकर , पु .लं. आिण सुधीर फडके अथा�त आपले 

लाडके बाबूजी  यांचे ज�शता�ी वष� आहे. या तीन महारथी�ंा काया�चा आवाका एवढा होता िक �ांचे सािह� 

आिण संगीत हे ��ेक मराठी माणसा�ा �दयात पुढची िक�ेक वष� घर क�न राहील.  तुम�ाही आयु�ात या 

��ीनंी न�ीच मोलाची भर घातली असेल, मग ते दज�दार सािह� असो िकंवा सुमधुर संगीत. तर आप�ा 

िदवाळी अंकासाठी िलहा या िद�जां�ा काया�ब�ल, �ां�ा कलाकृतीनंी  तुम�ा आयु�ात आणले�ा आनंदाब�ल 

िकंवा �ां�ा तु�ाला भावले�ा एखा�ा कलाकृतीब�ल. खरं सांगायचं तर या िवषयावर िलहावं िततकं कमीच आहे. 

आपण अिभ�ची�ा िदवाळी अंका�ा िनिम�ाने या legends ना एक छोटीशी आदरांजली दे�ाचा �य� क�. या 

िवषयां�ित�र� इतर िवषयांवरील दज�दार सािह�देखील �ीकारले जाईल. िदवाळी अंकासाठी सािह� 

पाठिव�ाची शेवटची तारीख आहे १५ ऑ�ोबर.  सािह� पाठिव�ासाठीचा email 

address  contact2himani@gmail.com . 

चला तर मग , लागा तयारीला .. आपण पु�ा भेटूच पुढील अंका�ा �णजेच िदवाळी अंका�ा िनिम�ाने !!  

 

आपली �ेहांिकत, 

 

 

-िहमानी कुलकण�  

(संपादक, अिभ�ची - MMSAC ) 
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                      अ��ीय 
 

नम�ार मंडळी, 

२०१९-२० �ा मंडळा�ा नवीन काय�का�रणीने फे�ुवारी १ �ा काम सु� के�े आिण बघता बघता अध� वष� 

उ�ट�े. दोन िव�ेष काय��म सादर के�े गे�े – १. मराठी नाटक ‘एका ��ाची पुढची गो� २. होळी. 

��ांत दाम�े यांची मु� भूिमका �ंट�्यावर नाटक बहारदार होणार हे तर साहिजकच आिण तसाच हा 

�योग आप�्या मंडळात झा�ा. भारतातून �ांची सगळी नटमंडळी गु�वारी आप�्या इथे आ�ी आिण मग जे काही 

तीन िदवस गडबडीत गे�े िक काही िवचा� नका. अनेक �यंसेवक आधीचे दोन-तीन आठवडे खूप काम क�न 

रंगभूमीची व नेप�ाची तयारी करत होतेच. �ात �ु�वारी आणखीनच वेग पकडला व सं�ाकाळ�ा �योग सु� 

हो�ा�ा वेळेबरोबर जणू �धा� करत �यंसेवकानी ते पूण� के�े हे कौतुका�द होते. �ात नटांनी येऊन मो�ा�ा 

सूचना के�्या. रंगभूमी खूप छानच िदसत होती. बटाटेवडा आिण चहा �ाि�वाय मराठी नाटक ते काय! मग �ाचे 

आयोजन साहिजकच के�े होते व �ोकांना आवड�े. नाटक अगदी वेळेवर सु� के�े गे�े.  नाटक तर काय 

िवचा�च  नका! काय धमा� आ�ी. ��ांत दाम�े यांनी कमा� के�ी. अ��ा �े�कवगा��ा दोन-अडीच तास सतत 

हसवत ठेव�े. �े�कांनी ि��ा, हा� व टा�ा वाजवून म� दाद िद�ी ती मनापासून! एक �ावसाियक नाटक 

आप�्यासार�ा छो�ा मंडळात आणणे सोपे नाही. तरी म� �योग झा�ा �ातच समाधान व खूप मंडळीनी 

के�े�्या कामाची पावतीच. खरंच काय�का�रणीती� सभासदांचे व सव� �यंसेवकांचे मनापासून आभार. 

होळी हा पण सण छान झा�ा असा अिभ�ाय िमळा�ा. अगदी भारतात आपण रंग खेळून, धमा� करत 

नाचगाणी याबरोबर जसा करायचो त�ाच आपण इथे अनुभव�ा. पु�ा �ात खेळ जोडी�ा अस�्यामुळे खूप धमा� 

आ�ी. आिण खा�पदाथ� काय िवचा� नका. थंडाई, पावभाजी, कबाब, सामोसा, चहा �णजे काय खाऊ अन काय 

नको असे पोटभर पदाथ� होते. आिण पुरणपोळी व �ावर तूप �णजे तर मेजवानीच. 

आता वेध �ाग�े आहेत ते पुढी� काय��मांचे. पिह�ी मंडळाची सह� ३ ऑग��ा आहे. पोहो�ा�ा 

त�ावावर पिह�्यांदाच मंडळात �ाचे आयोजन के�े आहे. �णजे अध�वतु�ळ �ूब मधून मु�े जाऊन थेट पा�ात 

उडी �ायची सोय आहे.  �ामुळे मु�ांना तर धमा� येणार हे न�ीच. सह�ीसाठी तु�ी सव� मंडळीनी हजेरी न�ी 

�ावा व वेबसाईटवर पैसे भ�न साईन करा. नंतर स��बरम�े होणार आहे गणे�ो�व. ढो� ता�ा�ा गजरात 

आपण बा�ा�ा मोरया करायचा आहे व तु�ा मंडळीना �तःचे खा�पदाथ� िवक�ाचे टेब� गे�्यावष��माणे 

आयोिजत करता येणार आहे. ऑ�ोबरम�े खास प��क िडमांड �णून ‘�ूझʼ काय��म कोजािगरीिनिम� 

आयोिजत के�ा आहे. इंिडयन असोिसए�न सॅ�ाम�टो�ा  “इंिडया डे” �ा  ११ ऑग��ा काय��मा�ा न�ी 

उप��थत राहावं. आप�्या मंडळातफ�  दोन नाचाचे �ो�ाम होणार आहेत. 

मंडळाचे आगामी काय��म कॅ�� डर फेसबुक वर उप�� आहे. ते वाचून ��ेच तुम�ा कॅ�� डरवर तारखा 

नोदंवून ठेवा. ��ेक काय��मासाठी कृपया वेळेत RSVP करावे.आपण आप�ं उ�र (हो/नाही) जे काही असे� ते 

जर वेळेत िद�ंत तर �ामुळे आ�ा�ा काय��मा�ा िनयोजनात बरीच मदत होई�. जाता जाता हे पण नमूद 

करावेसे वाटते िक काय�कारीणीवर एक उपसिचव िह जागा अजूनही भर�ी नाहीये. कारण कोणी पुढे येत नाहीये. 

काय�कारीणीत�्या उर�े�्या चार जणांवर जा� काम होत आहे व ताण पडत आहे. त��ा आप�्या�ा पुढी� 

काय��मांसाठी मदत िकंवा �ीड घे�ाची िवनंती करतो. 

��ेक काय��मासाठी झटणारे �यंसेवक, मंडळा�ा आिथ�क मदत करणारी मंडळी, सां�ृितक 

काय��मात िह�ररीने भाग घेणारे �थािनक क�ाकार, आप�े �ायोजक आिण आपण सव� सु�ा आम�ा बरोबर 
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आहातच. कुठ�ाही काय��म �ा सव� �ोकांि�वाय य��ी होवूच �कत नाही. �ाब�� खूप आभार. तसेच 

काय�का�रणीकडून काही चुका झा�्या असती� तर �मा करावी ही िवंनंती. 

आप�े जे �ायोजक आहेत �ां�ा �ोड�्स िकंवा सिव�सेस ब�� मािहती जाणून �ा आिण �� असे� 

त��ा �ांचे �ाहक बना. ही मंडळी आप�्या मंडळा�ा आिथ�क पाठीबंा देत आहेत �ामुळे आपण सु�ा �ांचा 

िवचार करावा.  

मंडळी, 'अिभ�ची' चा  हा  �ा वष�चा दुसरा अंक.  कृपया आपण तो संपूण� वाचवा ही अपे�ा. आप�्या 

काही सूचना असती� तर �ा न�ीच आम�ापय�त पोहोचवा. अिभ�ची�ा मा�मातून तुमची मराठी ि�िह�ाची 

आिण वाच�ाची सवय खंिडत होऊ नये तसेच आप�्या मंडळाती� इतर घडामोडीचंी मािहती िमळावी हाच उ�े�. 

गे�्या अंका�माणे �ा अंकासाठीसु�ा िहमानीने भरपूर मेहेनत घेत�ी आहे. ितचे खूप ध�वाद व मराठी भाषे�ा 

तळमळीब�� कौतुक करतो. ित�ा भेटून व िमिडयाव�न अिभ�ाय न�ी �ावा. 

ध�वाद, 

आप�ा न� 

 

 

अिजत नातू  

अ��, मराठी मंडळ सॅ�ाम�टो  
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मराठी शाळा वृ�ांत 

  

नम�ार मंडळी,  

आप�ा मंडळा�ा मराठी शाळे�ा नवीन शै�िणक वषा�ला लवकरच �णजे ऑग� मिह�ात सु�वात     

होणार आहे. काही आठव�ांपूव� आ�ी नवीन स�ासाठी नोदंणी कर�ाब�ल सवा�ना ई-

मेल पाठवली होती. �ा पालकांनी आप�ा मुलांची नोदंणी वेळेत पूण� केली �ांना मनापासून ध�वाद! कृपया   

आप�ा प�रिचत सॅ�ाम�टो मधील मराठी कुटंुबीयांपय�त मराठी शाळेची मािहती न�ी पोहोचवा �णजे जा�ीत 

जा� मुलांना मराठी िशक�ाची संधी �ा� होईल.  

वषा�गिणक मराठी शाळेतील मुलां�ा सं�ेत वाढ होत आहे िह िनि�तच आनंदाची बाब आहे पण �ा�नही 

आनंदाची आिण अिभमानाची गो� �णजे िव�ा�ा�ची होणारी मराठी भाषेतील �गती. एकीकडे िजथे महारा�� ात मराठी 

शाळा ओस पडू लाग�ा आहेत ितथे बारा हजार मैल दूर असणा�या अमे�रकेत पालक मुलांना मराठी शाळेत 

पाठवायला आ�ही आहेत आिण ती मुलंही मो�ा आवडीने मराठी िशकताहेत िह िनि�तच कौतुकाची गो� आहे.  

मंडळी, आप�ा मराठी शाळेचा वािष�क �ेहसंमेलनाचा काय��म िद. २४ माच� २०१९ रोजी ए�ायर ओक 

एिलम�टरी फॉ�म येथे पार पडला. मराठी शाळे�ा तीनही शाखेतील िव�ाथा�नी मराठी भाषेतील िविवध काय��म 

सादर केले. िव�ाथा�नी मराठी �ोक, किवता, गाणी आिण नाटक सादर क�न उप��थत �े�कांची दाद िमळवली. हे 

िविवधरंगी काय��म यश�ी क�न घे�ासाठी �ा पालकांनी आिण िश�कांनी मेहेनत घेतली �ांचे मनापासून 

आभार.  
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मराठी शाळेची वािष�क सहल िद. ४ मे २०१९ रोजी आयोिजत कर�ात आली होती. यंदा सहलीचे िठकाण 

ऑबन� येथील �ॅक होल ऑफ कलक�ा फॉ� हे होते. अमे�रकन �र�र�ा बाजूबाजूने जाणारी पायरपेट शेवटी एका 

अितशय संुदर धबध�ा जवळ संपते. सहलक�यानी धबध�ा शेजारी थांबून तुषारांचा आनंद घेतला तसेच परत येतांना 

अमे�रकन �र�र�ा पा�ाजवळ बसून भोजनाचा आ�ाद घेतला. यंदा�ा सहलीचे िठकाण सुचवणा�या �ी. िवनायक 

पाटील �ांचे मनापासून आभार. दुद�वाने सहलीला हवा तेवढा �ितसाद िमळाला नाही. असो, पुढील वष� जा�ीत जा� 

पालक आिण िव�ाथ� सहलीसाठी येतील अशी आशा क�या.  
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नुक�ाच संपले�ा २०१८-१९ �ा शै�िणक वषा�त आप�ा मराठी शाळेतून २२ िव�ाथा�नी बृहन महारा��  

मंडळा तफ�  घे�ात येणारी वािष�क परी�ा िदली. हा लेख �कािशत होईपय�त कदािचत परी�ेचे िनकाल जाहीर झाले 

असतील. यश�ी िव�ाथा�ना मराठी मंडळा�ा गणेशो�वा�ा काय��मात �श��प�क आिण मेडल दे�ात येईल. 

आपले इतर �ाप सांभाळून �ा िव�ाथा�ना वष�भर मराठी िशकवणा�या �यंसेवी िश�कांचे मनापासून आभार. नवीन 

स�ासाठी कुणाला मराठी शाळेत िश�क �णून काम करायचे अस�ास कृपया आम�ाशी लवकरात लवकर संपक�  

साधा.   

            (फोटो : मराठी शाळे�ा वािष�क परी�ा सु� असतांनाचा एक �ण) 
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यंदा�ा उ�ाळया�ा सु�ीत बीएमएम तफ�  मराठी शाळेतील िश�कांसाठी �थमच एका �ध�चे आयोजन 

कर�ात येत आहेत. आप�ा शाळेतील सव� िश�क �ात सहभागी होतील अशी आशा क�या.   

जाता-जाता महारा�� ाचे लाडके मु�मं�ी �ी. देव�� फडणवीस �ांनी नुकताच घेतलेला एक �ागताह� िनण�य 

येथे नमूद करावासा वाटतो. महारा��  सरकार लवकरच एक कठोर कायदा करणार असून �ा�ारे महारा�� ातील सव� 

बोडा��ा शाळांम�े आता मराठी भाषा िशकवणे बंधनकारक असणार आहे. �ा िनण�यामुळे मराठी भाषा िशकणा�या 

िव�ा�ा��ा सं�ेत वाढ होईल अशी आशा कर�ास हरकत नाही. 

 

ध�वाद,  

िव�म बोबडे  

प�वी सावंत 

(mmsac.shala@gmail.com) 
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जेवणघरातली �खडकी 

 

आम�ा घरात�ा जेवणघरातली �खडकी हा मला िमळालेला एक जबरद� आिण अनमोल खिजना आहे. 

�ा खिज�ात असलेली सजीवता मला सो�ामाणकांपे�ाही ल� पटीने मौ�वान वाटते. या �खडकीने मला इतकं 

काही िदलं आहे, इतकं िशकवलं आहे, जे चार श�ात िकंवा अनेक श�ां�ा भांडारात देखील बसवणे कठीण आहे. 

पण मला वाटणारी कृत�ता �� कर�ासाठी केलेला हा एक  िनम�ळ �य�... 

जेवणघरातली ही �श� �खडकी टेबला�ा बरोबर समोर आहे.  िदवसात�ा कुठ�ाही वेळेला टेबलापाशी 

बसलं की ती मला ितला लागून असले�ा बाहेर�ा ग�ीवरचा नजारा दाखवत �रझवत रहाते. िन�न�ा गो�ीचंी खाण 

ती अ�रश: मा�ापुढे उपडी करते.  कामधाम सोडून आिण िक�ेकदा काम करता करता थांबून मी �ा �खडकीने 

रंगवले�ा सोह�ाची मजा लूटत रहाते. �ा �खडकीने मला खूप िम�मंडळी िमळवून िदली आहेत. माझा िदवस चालू 

झाला की ती नेमाने मला भेटायला येतात. आम�ातला संवाद काहीसा मुका आिण डो�ातून होणारा असतो पण 

�ां�ा उप��थतीने मा�ा ओठावर येणारं हसू आिण मनाला होणारा आनंद मी लपवू शकत नाही.  िदवसाची सु�वात 

संुदर करणा�या �ा िम�ांचे मी �स� मनाने �ागत करते. 

िनयिमत येणा�या दो�ांम�े असतात िफंच 

प�ांची जोडपी.  बड�  िफडर मध�ा दा�ांचा ना�ा 

कर�ासाठी येणारी ही जोडपी �ां�ा मधूर िचविचवाटाने 

मला खुणावतात. लालसर-गुलाबी रंगाचे डोके व पोट 

असलेले नर आिण तपिकरी-पांढ�या अशा रंग मा�माची 

मादी. �ां�ा चोची मा� चांग�ा मो�ा असतात. वेळ 

देऊन, न गडबड करता ते सूय�फुला�ा िबया चोची मा�न खात राहतात.   

 

 

मग हळूच येतात मंजूळ शीळ घालून साद 

देणारे ओक िटटमाउस प�ी. हे राखाडी रंगाचे 

िचमुकले प�ी �ां�ा डो�ावर�ा छो�ाशा 

तु�यामुळे आिण कर�ा रंगा�ा गोलसर चोचीमुंळे 

खूप डौलदार िदसतात.  ओक वृ�ां�ा गद�  छायेत 

राहणारे हे संुदर प�ी सतत एकमेकांना साद घालत 

असतात.  
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या सवा�ची गडबड संपली की येतात तपिकरी 

रंगाचे कॅिलफोिन�या टोही प�ी. लांब शेपटीचे हे सुबक 

प�ी ब�याचदा िशवािशवी खेळ�ासारखे 

एकमेकांभोवती पळत असतात. �ां�ा शेपटी�ा 

खाल�ा बाजूची िपसे ठळक तांबूस रंगाची असतात. 

अितशय गोड आवाजात ते िश�ा मारत असतात.  

बशीतले दाणे िटपताना �तः�ा पायांनी दाणे बाहेर 

उडवत राह�ाचा मजेदार खेळ ते खेळत रहातात. हे 

टोही प�ी आप�ा िप�ांनाही कधी बरोबर घेऊन 

येतात आिण घास भरवत रहातात. 

�िचत कधी भेट देतो का�ा डो�ाचा �ॉसिबक प�ी.  

�ा�ा भेटीची वेळ सकाळी अगदी लवकर असते. िफंच�ा 

जमातीतलाच हा एक प�ी �ा�ा का�ा डो�ामुळे आिण ना�रंगी-

िपव�ा पोटामुळे खूपच वैिश��पूण� िदसतो. �ाचे पंख काळे 

असतात आिण �ावर मधेमधे शु� पांढरे प�े असतात.  अितशय 

आवडीने सूय�फुला�ा िबया खाणारा हा प�ी �ा�ा मो�ा चोचीमुळे 

आिण रंगीबेरंगी िपसांमुळे खूप आकष�क िदसतो.   

सकाळ�ा या भेट देणा�या दो�ांना �तः�ा 

कक� श आवाजाने पळवून लावणा�या िनळसर-राखाडी रंगा�ा 

कॅिलफोिन�या �ब जे�ा जो�ा मग हजेरी लावतात.  अितशय 

धीट आिण संुदर भरा�या मारणारे हे प�ी आपले वच�� 

दाखव�ात खूप वाकबगार असतात.  �ांचा िचविचवाट 

काहीसा जोरदार असला तरी �ांची गाणी मधूर असतात. 

बशीत�ा िबया एकानंतर एक, िजत�ा उचलता येतील 

ितत�ा उचलून चोचीत ध�न ने�ाची �ांची धडपड असते.  

�ानंतर येणा�या चपळ खा�ताईंचा नखरा फार िच�वेधक असतो. कर�ा आिण िपवळसर तपिकरी अशा 

दोन   �कार�ा खारी आिण �ांची पोरे आली की असतील नसतील तेव�ा िबया, दाणे पुढ�ा दोन पायात पकडून, 

ऐटीत बसून संपवू लागतात.  खा�ाचा सपाटाच लावलेला असतो �ांनी. मधेमधे थांबून फुलझाडां�ा कंुडीखाल�ा 

बशीतले पाणीही िपऊन घेतात. 
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हा िदन�म चालू असताना मधून उडत येतो इवलुसा 

हिमंगबड� , हवेत�ा हवेत आप�ा पंखांची जलद हलचाल क�न 

गंुजारव िनमा�ण करणारा. आपली लांब नळीसारखी चोच 

फुलांम�े बुडवून �ातला मध िपणे हा �ाचा आवडीचा खेळ. 

�ाचे गडद गुलाबी डोके, चकाकणारा िहरवा रंग ल�ात याय�ा 

आधीच तो गायब झालेला असतो दुसरी फुले शोध�ासाठी.  

 

 

हळूच कधीतरी चा�ल घेऊन आवडीने िबया 

खा�ासाठी येणारा संुदर प�ी �णजे पांढ�या छातीचा नट�ाच. 

�ाचे डोके �ा�ा अ�ंत छो�ा शेपटीमुळे मोठे िदसते आिण 

चोच लांब व िनमुळती असते. �ा�ा डो�ावरची िपसे काळपट 

अस�ामुळे टोपी घात�ासारखी िदसतात. आकाराने िटटमाउस 

प�ांपे�ा थोडे मोठे असलेले हे प�ी मो�ा आवाजात साद 

घालतात. िहवा�ासाठी िबयांचा साठा क�न ठेव�ासाठी ते 

परत परत बड� िफडर कडे येत रहातात. 

या अशा छो�ा िम�ांिशवाय आकाशात िघर�ा घालणा�या घारी, िशकारीकडे ल� ठेऊन झेप घेणारे ससाणे, 

जोरात आवाज करत बरोबर िच�ा�ा आकारात उडत जाणारी कॅनडा गीझची माळही ही �खडकी मला दाखवते. 

अगदी परवाच एक तांबूस-तपिकरी रंगाचा ससाणा ग�ीत रेिलंगवर बसलेला आढळला. बराच वेळ तो ितथे होता. बड�  

फीडरला भेट देणा�या खारीकंडे �ाचे ल� असावे. कधी समोर�ा टेकडीवर�ा गवतात चर�ासाठी येणारी ह�रणांची 

जोडी िकंवा आईबरोबर आलेली ितची पाडसेही �ंदडताना िदसतात. ब�याचदा �क �क आवाज करणा�या टक� 

प�ांचा मोठा मेळावा तर कधी एखाद दोन टक�च गवतात खाणे िटपताना िदसतात.  

नभा�ा नानारंगी 

छटा, दूरवर िदसणारी 

छो�ा टेकडीवरली घरे, 

आिण जु�ा उंच सदाह�रत 

ओक आिण इटािलयन 

साय�स वृ�ां�ा टोकां�ा 

पालवी�ा पा��भूमीवर 

िदसणारा हा संुदर देखावा 

�खडकीतून �हाळताना ती 

�खडकी नकळत मला 

अनेक गो�ी िशकवते.  

माझं कुतूहल ती जागे 

करते, िनसगा�त 
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राहणा�या अनेक िन�ाप जीवां�ा दैनंिदन जीवनाची मािहती क�न देते. रवी�ंनाथ टागोरां�ा िनसगा�त�ा 

शांितिनकेतन शाळेची आठवण क�न देते. िनसगा�कडून िमळणारे अमू� िश�ण हे �ा�ा सािन�ात रा�न, 

िनरी�ण क�न, �ाला अनुभवत कसे िमळते �ा टागोरां�ा �ानुभवी स�ाचा ही �खडकी हा एक मोठा पुरावा आहे.  

शाळांमध�ा चार िभंती�ंा आत बांधले�ा वगा��ा मया�िदत मागा�िशवाय िनसगा�ने या �खडकी�ारे ओतले�ा सजीव 

िश�णाची शाळा मी अगदी मनापासून पसंत करते आिण आवडीने �ाची िव�ािथ�नी बनते. 

मी �तः िनसग��ेमी असले तरी वाइ� लाईफ फोटो�ाफीचे कौश� मा�ाकडे स�ातरी नाही.  या 

�खडकीत�ा िश�णाचे खूप सारे फोटो मी काढत असते पण माझा कॅमेरा �णजे माझा फोन, जो तेवढा श��शाली 

नस�ामुळे प�ांची िच�े ठळक िदसू शकत नाहीत. �ामुळे ��ेक वण�न केलेला प�ी नीट समजावा �णून 

इंटरनेटवर उपल� असलेले वाइ� लाईफ फोटो�ाफेस�नी घेतलेले प�ांचे फोटो मी या लेखासाठी वापरले आहेत 

आिण �ांना मी मनापासून ध�वाद देऊन �ाचे संपूण� �ेिडट देते. �खडकीतून िदसणा�या खारीचा फोटो तेवढा मी 

घेतलेला आहे. 

 

- ��ता कुलकण�  
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किवता:  बहावा 

नुकतीच अिमता Cancun, मे��कोला गेली होती. ितथे िफरत असताना अचानक ितला बहा�ाचे फुललेले झाड 

िदसले आिण ती आ�य�चिकत होऊन आनंदली. खूप वषा�नी अचानक शाळेतली मै�ीण भेटावी तसाच आनंद झाला 

ितला. �ातूनच उमलली ही किवता. 

सूय�िकरणांनी घेतला थोडासा िवसावा 
झगमगुन फुलला सोनसळी बहावा 

 

आठवणी�ंा कुपीत जपलेला 

अचानक उभा ठाके बहरलेला 

 

हा न माझा देश, ना माती जीवाची 

तरीही िमठी िदठीची, अंतरंगाची नाती 

 

सखी�ा मनीचा आला घेऊन सांगावा 

�ृतीगंधाने दरवळला अिनवार बहावा 

 

पाकळी पाकळी फुललेली,िहर�ा पानात रमलेली 

घोसा घोसातून ओथंबे, सळसळते झळाळी 
 

रणरण�ा दुपारी कारंजी िशडकावा 

उ�व िपवळा, हळदी ओलावा  

 

उ�िनत मन, उ�िसत तन  

बहकलेला बहावा  

 

 

 

-अिमता खरे  
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�ॉटलंड- िनसग�, राणी आिण जीवनपाणी .. 

अलीकडे फे�ुवारी मिहना लागला की िम�मंडळीमंधे चचा� सु� होते. "काय गं, या वष� करताय काही �ॅन 

समर चा की इथेच गे�ावष�सारखे?", "You must go to Europe हं. We are तर planning just Rome this time ", 

"ए, सगळीच काय उठता आिण युरोप ला सुटता गं? आ�ी तर या वष� इंडोनेिशयाला ��िजट करतोय भारतात जाता 

जाता. It will be so much fun ना !" आिण यां�ा अशा फन �ा गो�ी ऐकता ऐकता मला टे�शन यायला लागते.  

Vacations हा अलीकडे िवरंगु�ाचा न�े तर "Status" चा मु�ा झालेला आहे. खरं तर जरा २ आठवडे सु�ी 

िमळ�ाची श�ता िनमा�ण झाली की माझे मन ओढ �ायला लागते देशाकडे. गेली अनेक वष� मी सु�ी यासाठीच 

जमवायचे जेणेक�न दोन वषा�तून एकदा का होईना एक भारतवारी होईल. अथा�त भारतात िफरणे �ायचे, पण माझा 

कल मु��े लोकांना भेटणे याकडेच जा�, �ामुळे िवरंगु�ाचे पय�टन by chance जमले तर, असे काहीसे. अथा�त 

िफर�ाची �चंड आवड लहानपणापासूनच. �णजे मी "Dream Job" असा ज��ा िवचार करायचे त��ा �णायचे 

"Travelling Job" हवा. �णजे कामाचे काम आिण िफरणे सु�ा होईल. हे गिणत मा�ा बाबतीत तरी अजून जुळून 

आलं नाही. अथा�त या वष� आ�ी "Vacation" या शय�तीत आमचे नाव नोदंव�ात सफल झालो, हे मा� खरे !! 

नव�याचा िम� गेले वष�भर लंडन ला कामासाठी िश� झालेला आिण �ाचा खूप आ�ह चालला होता की 

आ�ी US ला परत याय�ा आधी मारा च�र. �णून िडटेल �ॅन जरी केला न�ता तरी िवमानाचे बुिकंग क�न 

ठेवले होते. अशा �कारे या वष��ा समर �ेकेशनवर ठसठशीत िश�ामोत�ब झाले होते. लंडन म�े ३-४ िदवस रा�न 

मग पुढे �ीस ला जावे की पॅ�रस करावे अशी चचा� चालू असताना �ॉटलंड चे नाव डो�ापुढे आले आिण आ�ी 

दोघांनी ते ठरवूनही टाकले. �ॉटलंड चे ठर�ावर मला अचानक मा�ा कॉलेज �ा िदवसातला एक 

िक�ा आठवला आिण आता या �णी सु�ा मला �ा आठवणीने हसू आले.  

कॉलेज मधे असताना आ�ाला एक डॉ�ुम�टरी दाखवली होती UK संदभा�त आिण �ात �ॉटलंड चा युनीक 

असा     रा�� ीय पोशाख पा�न आ�ी मैि�णी अ�रशः “िफदीिफदी” हसलो 

होतो. �णजे जगभरातील पु�षां�ा पारंप�रक पोशाखात श�तो सदरा आिण िवजार यांचा समावेश असतो. �ात   

लांब, ढगळा,घ�, असे �कार असतात, पण मूळ असतो सदरा आिण िवजार!  या उलट �ा डॉ�ुम�टरीम�े �ॉिटश 

पु�षांचा जो पारंप�रक पोशाख बिघतला �ात �ांनी च� �ट्�स घातलेले होते बायकां-

मुली ंसारखे! �ामुळे जगा�ा पाठीवर हा एकमेव �देश आहे िजथे पु�ष बायकांसारखे �ट्�स घालतात, ते सु�ा असे

च�ेरी-प�ेरी या िवचाराने आमची चांगलीच करमणूक केली 

होती. अथा�त कालांतराने थोडा �रसच� के�ावर समजले होते की �ॉटलंड �ा पु�षां�ा या पारंप�रक रा�� ीय पोशाखा

ला �ट� न �णता Kilt (िक�) असे �णतात आिण वेगवेग�ा समूहां�ा/वंशां�ा (Clans) कमी-

जा� सामािजक �ित�े�माणे िक� बनव�ा�ा कापडाचा दजा� कमी-जा� असतो आिण �ाव�न �े�-

किन� असा फरक ओळखला जातो. १६ �ा शतकात �ॉटलंड म�े ��थािपत झाले�ा या पु�षां�ा पारंप�रक पेहे

रावाला आय�रश सं�ृतीने सु�ा २० �ा शतकापासून आपलंसं केलं आिण आज�ा घडीलाही ितथ�ा पु�षांचा 

पारंप�रक पोशाख असा जगावेगळाच आहे.  

अशा या लंडन-�ॉटलंडचा ठरवलेला दौरा आ�ी या समर म�े पूण� केला. लंडन�ा र�ांव�न �ा 

दमट हवेत िफरताना मी मंुबई �ा आठवणीने �चंड कासािवस झाले. तशीच लागून लागून दुकाने, लाल डबल-डेकस�, 

डा�ा बाजूचे वाहनांचे चलन, फुटपाथवर भरभर चालणारी माणसे, लोकांनी तुडंुब भरले�ा अंडर�ाउंड �ू� (local 
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trains) वगैरे वगैरे. ३-४ िदवस लंडन भटक�ात घात�ावर मा� माझे मन पय�टनाचा वेगळा अनुभव घे�ा�ा ओढीने 

कधीच �ॉटलंड�ा िदशेने झेपावायला लागले होते.     

 

 

आजकाल तं��ान, इंटरनेट यामुळे जगभरात�ा गो�ी एका ��क म�े बस�ा जागी कळतात, �ामुळे िज

कडे पय�टनाला जायचे आहे ितथली बरीचशी मािहती आप�ाला आधीच िमळवता येते. पण तरीही �ानुभव आिण "

आँखो देखा हाल" याची मजा काही औरच असते याचा या �वासात पुनः��य आला.  

रे�े�ा �वासाने लंडन पासून �ॉटलंड मधले एिडनबरा (Edinburgh) हे िठकाण साडेचार तासां�ा अंतराव

र आहे. आिण इथेच आमचे राह�ाचे बुिकंग झालेले 

होते. आधी काढले�ा मािहतीनुसार एिडनबरा, इ��रनेस (Inverness), �ॅसगो (Glasgow) आिण �िल�ग (Stirling)  

ही �ॉटलंड मधली पय�टना�ा ��ीने मह�ाची िठकाणे. एिडनबरा म�े रा�न बाकीची िठकाणे Day Trips  क�न 

बघता येतील अशी श�ता अस�ामुळे आ�ी ितथेच मु�ाम कर�ाचे ठरवले होते. लंडन ते एिडनबरा या रे�े�ा 

�वासात पण जाताना बघायला िमळणा�या ि�िटश Country-Side साठी खूप उ�ुकता होतीच आिण �ासाठीच मी 

माझा  iPhone चा कॅमेरा पण स� क�न ठेवला होता. िवशेष �णजे या �वासा दर�ान  ि�िटश Country-Side ची 

जी झलक पहायला िमळाली �ाची छाप कायमची मनावर पडली हे मा� न�ी.  

एिडनबरा�ा �ेशनला उतर�ावर आ�ी बाहेर आलो. ल� सूय��काश पडलेला आिण �ात चमकणारा 

िदमाखदार एिडनबरा चा कॅसल �ा �ेशन�ा बाहेर, हाके�ा अंतरावर! मी तर भान हरवून बघतच बसले. सभोवार 

नजर िफरवली त��ा आपण इसवीसन पूव� काळात �वेश केलाय की काय अशी शंका मनात डोकावून गेली आिण मी 

शेजारी उ�ा नव�या�ा हाताला हळूच िचमटा काढला. काहीच न कळून कळवळून �ाने मा�ाकडे पिहले त��ा 
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समजले की हो, खरंच आहे हे - �� नाही, आिण मा�ा �ा भारावले�ा अव�थेचा फायदा घेत नव�याने अचानक �� 

टाकला. "�ीती, GPS ना �ेशन पासून हॉटेल चे अंतर फ� १.२ माईल दाखवतोय. छान ऊन पडलंय, तर चालत 

जाऊयात का?" मी पण िवचार केला की सामान फार नाहीये, असेही ट� ेन म�े बसून अंग पण आखडलेय आिण अशा 

ऐितहािसक शहराचा आनंद घेत चालत जायला  मजा येईल, �णून मी पण मग हो �णाले आिण आ�ी GPS दाखवेल 

�ा र�ाने चालायला सु�वात केली. डावीकडे ि�ज संप�ावर जेफरी र�ावर उजवीकडे वळायचे आिण सरळ 

जायचे. जेफरी चा चौक येताच उजवीकडे नजर वळवली तर हाsss सरळ चढणीचा र�ा. मी एक नजर नव�याकडे 

आिण एक चढत जाणा�या र�ाकडे टाकली आिण दीघ� �ास घेऊन पुढे चालू लागले. खरं तर �ा �णाला नव�याने 

"उबर/टॅ�ी क�यात का?" असा �ेमळ पया�य िदला होता, पण �ा चढत जाणा�या र�ा�ा दो�ी बाजंूनी वसले�ा 

�ा �ाचीन आिक� टे�र असले�ा इमारतीनंी मनाला ए�ाना भुरळ घातली होती �ामुळे मी टॅ�ी �ा 

�लोभनाकडे कानाडोळा केला. तशी बरीच माणसे �ा चढणीव�न जा-ये करत होती. �ात �थािनक लोकांबरोबरच 

अनेक पय�टकही िदसत होते �ामुळे जमेल की आप�ालापण या िव�ासाने पुढे पाऊल टाकले. थोड�ात सांगायचे 

तर, तो चढणीचा िक�ा आ�ी सर केला, पण ते करताना बरेच हाल झाले. हा जेफरी र�ा छान गुळगुळीत डांबरी 

र�ा नसून छो�ा-मो�ा दगडांचा बनवलेला जु�ा काळातला र�ा होता. �ामुळे आम�ा रोलर बॅ� �ाव�न 

ओढत ने�ाचा �चंड खटाटोप आ�ाला करावा लागला, तसेच  GPS चा िदशादश�क हा "चालणे" या सेिटंग वर 

अस�ाने �ाने आ�ाला अनेक आत�ा आत�ा शॉट� कट्स व�न नेले पण ते पाय�या पाय�यांचे अस�ाने बॅ� 

उचलून जाता-जाता आमची काय अव�था झाली असेल याची तु�ी क�ना क� शकता. दुःखात सुख एवढेच की 

मधेच एका "Fig Tree" नावा�ा मेिडटेरेिनयन रे�ॉरंट म�े "ल�िटल सूप" नावाचे इंधन आ�ी पोटात भ�न घेतले 

अस�ाने पुढची हॉटेल पय�तची वाटचाल खडतर असूनही पूण� क� शकलो. िफरायलाच आलेलो अस�ाने 

तसा उ�ाह खूप होता आिण वेळेचंही बंधन नस��ाने हा �योग श� झाला, पण �ा िदवसानंतर एिडनबराम�े 

चालणे हे आ�ाला  "�ॅ, हे तर काहीच नाही" अशीच अनुभूती देत रािहले आिण �ामुळे आ�ी पुढचे चारही िदवस 

पायी भटकंती खूप केली.    

                   

जून, जुलै आिण ऑग� हे तीन मिहने इथे उ�ा�ाचे समजले जातात. या समजाला �णावा तसा अथ� नाही हे ितथे    गे

�ावर ल�ात येते. पाऊस हा ितथे रोजच पडतो. आप�ा �ावणासारखा ऊन-सावलीचा खेळ 

खेळतो. फ� उ�ा�ा�ा समज�ा जाणा�या या तीन मिह�ात साधारण १५-

२० िदवस असेअसतात की ज��ा छान सूय� चमकत असतो आिण तापमान १७ ते २० िडि� से��यस असे असते.       

आ�ी ितथे पोहोचलो तो एक िदवस सोडला तर �णावं तसं सूय�दश�न आ�ाला पुढ�ा वा��ात झालंच 

नाही. अथा�त सतत बदलणा�या हवामानाचे, रोज पडणा�या पावसाचे �कार इथ�ा �थािनक लोकां�ाचांग�ाच सवयी

चे झालेले अस�ाने �ांची दैनंिदनी ठर�ा�माणे न चुकता चालू असते. �णजे पडणा�या पावसाला सांभाळत आ�ी 

आम�ा टूर बसकडे कसाबसा माग� काढत असताना सकाळी ७ ला अनेक बायका, पु�ष, मुलं-

मुली जॉिगंग ला बाहेर पडलेले िदसले. आता हा �ा◌ॅटलंड �ा "Water of Life" 

(���ी) चा प�रणाम की अजून काही - कोणास ठाऊक... परंतु इथले दैनंिदन जीवन तसे क�ाचे आहे आिण �ामुळेच 

कदािचत इथली माणसे खूप काटक आहेत. �णजे दो�ी हातात पु�कांनी भरले�ा िपश�ा सांभाळत, पडणा�या 

पावसाला न जुमानता �ातून झपाझप चालणा�या ७० वषा��ा आ�ी मी पाही�ा  तसेच बॅकपॅक घेऊन रिनंग करणारे 

८० �ा आत-बाहेरचे आजोबा पण बिघतले. मुलांना शाळेतून चालत-चालत घेऊन येणा�या आया (मॉ�)सु�ा 

पाही�ा आिण चालतच िप�झा िडिल�री करायला जाणारा बॉय पण बिघतला. या �ॉिटश लोकां�ा िनरोगी 

आयु�ाचं सार �ां�ा या चाल�ातच असेल का, असाही �� मा�ा मनाला पडून गेला! 
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िनमा��ाने भरभ�न िदलेलं िनसग�सौ�य� आिण आप�ाला िमळणारं  ने�सुख हे न चुकणारं समीकरण 

मा�ं इथे पदोपदी जाणवतं - िवशेषतः Highlands म�े. �ॉटलंड Highlands 

ही समु� सपाटीपासून ३००० ते ४००० फूट उंच असलेली िव�ीण� पव�तरांग आहे आिण याचे वैिश�� �णजे केवळ या

 पव�तरांगां�ा कुशीत १०००० �न जा� लहान-

मोठे �ेश वॉटर तलाव आहेत. पूण� �ॉटलंड म�े ३०००० �ा वर तलाव आहेत. िहवा�ात बफा�मुळे या पव�तरांगा �

वेशयो� राहत नाहीत, पण उ�ा�ा�ा तीन मिह�ात जर आपण ितथे असलो तर िहरवीगार पठारं, डोगंरमा�ाव�

न खाली झेपावणारे असं� छोटे-मोठे धबधबे, तुडंुब पा�ाने भरलेले तलाव-

न�ा आिण �ा�ा काठाने गवत तृणांबरोबर फुललेली िविवध �कारची, रंगांची फुले हे भू�� सभोवार नजरेस पडतं 

आिण मन तृ� होतं. �ॉटलंड मधला एक िदवस आ�ी असा Highlands िफर�ातच घालवला आिण हे िफरताना 

शरीर जरी थकले तरी िनसगा�चे जे �प ��ीस पडले ते मनाला श�ात सांगता न ये�ासारखी ऊजा� देऊन गेले.  

 

 

एका मह�ा�ा उ�ेखामुळे आिण ��ीमुळे �ॉटलंड हे नेहमी िवशेष �काशझोतात असते, आिण ते �णजे         

Queen Elizabeth II of the United Kingdom of Great Britain and Northern 

Ireland, िजची कम�भूमी ही जरी लंडन मधील बिकंगहॅम पॅलेस असली तरी ितचे ब�तांशी वा�� हे एिडनबरा मधील 

ित�ा आवड�ा राजवा�ात असते. राणीचे �ॉटलंड वरील िवशेष �ेम आिण मेहेर नजर यामुळे येथील जनतेची पण 

ती अितशय आवडती राणी आहे. राणी�ा िवशेष मज�मुळे न�ा िपढीला बरेचसे तं��ान संदभा�तले लंडन मधले काम 
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इथे �ॉटलंड म�े उपल� होऊन �ांना रोजगार िमळत आहे.पारंप�रक�र�ा शेती हाच एक �वसाय असले�ा 

�ॉटलंड मधली त�ण िपढी पूव� िश�ण झाले िक नोकरीसाठी बाहेर पडत असत, परंतु आता हळू हळू ते िच� बदलते

 आहे. ऐितहािसक पा��भूमीवर बिघतले तर �ॉटलंड �ा िव�ीण� माळरानांनी आिण उंचावर बांधले�ा िक�ा�ा 

बुलंद तटांनी रोमनसा�ा�ाला परतवून  लाव�ात नेहमीच यश िमळवले आिण �ामुळेच रोमन फौजा पूण� �ॉटलंड 

वर कधीच स�ा गाजवू शक�ा न��ा आिण अनेक लढायांम�े शेवटी शरणागती प��न �ाना परतीचा माग�च ध

रावा लागला होता. �ा लोकांना जुने िक�े, राजवाडे, �ांची बांधणी, आिक� टे�र �ांचा इितहास या सग�ात खूप     

रस आहे �ां�ासाठी �ॉटलंड ही इतर युरोपीयन �थळां�माणेच एक पव�णी आहे.  

 

 

हॅगस (Haggis) हा �ॉटलंड चा कुठ�ाही खा�पदाथा�ची दुकाने िकंवा रे�ॉरंट्स या िठकाणी हमखास 

िमळणारा रा�� ीय पदाथ�. पण मी या रा�� ीय खा�पदाथा�ची ज��ा तपशीलवार मािहती काढली त��ा "हाडाची 

शाकाहारी" या ना�ाने केवळ उलटी करायचीच बाकी होते. हॅगस हे म��ांचे यकृत, �दय आिण फु�ुसं यां�ा 

िम�णातून बनवललेले नमकीन (savory) पुिडंग, शॉट��ेड व पोरीज (ज चा उ�ार िजंक�ातला, ज जहाजातला न�े) 

हे काही पारंप�रक समजले जाणारे �ॉिटश पदाथ�. ितथ�ा एका मेनूकाड� वर मी पुढील ओळी वाच�ा �ा मला खूप 

�ामािणक वाट�ा. "The food of our native Scotland may not exactly have a reputation for being 'fine 

dining' or 'popular cuisine' but..you will be surprised to see how diverse and tasty it is!"     
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इथे रे�ॉरंट्स म�े बाकी सगळे आलबेल असते. 

�णजे कोणाला कशाचीच घाई नसते. आरामात मेनूकाड� येते, आरामात ऑड�र घेतली जाते आिण अितशय आरामात 

खाणे येते. या पय�टन �थळा�ा िश��ामुळे बरीच आंतरदेशीय cuisines आता इकडे िदसतात. 

�ात भारतीय, नेपाळी, पािक�ानी,थाई,इटािलयन, बां�ादेशी यांचा �ामु��ाने समावेश 

आहे, पण �ातही एक ग�त अशी आहे की यांचा " Take Out" आिण Home 

Delivery यावर �ामु�ाने भर असतो. छान जाऊन बसावे असा ambiance  केवळ प� म�े असतो. अथा�त कारण 

समज�ासारखे आहे. पाऊस आिण थंडी�ा वातावरणात कुठे बाहेर जा�ापे�ा घरपोच गरम गरम फूड िमळाले तर 

कोणाला   नको असते? 

�ॉटलंडचं अजून एक �ा�ा नावात दडलेलं आकष�ण �णजे इथली जग�िस� �ॉच ���ी, �ाला   

�थािनक लोकं मी मगाशी उ�ेख के�ा�माणे " Water of Life 

सं �णतात. �ॉटलंड म�े जेवढी जमीन आहे �ा�ा १५% जमीनीवर जंगल आहे, ५% जमीन हे केवळ        गुरांना 

चर�ासाठीची मोकळीगवतांची कुरणे आहेत आिण उरले�ा ८०% जमीनीत शेती होते �ात ���ी�ा वाढ�ा माग

णीमुळे ब�तांशी पीक बाल�चे. नंतर ग�, बटाटे आिण काही फळे. तर या बाल��ा िपकाला आिण पया�याने ���ी बन

व�ा�ा �ि�येला �चंड �ेश वॉटर चा पुरवठा लागतो. िशवाय या �ॉच ���ी �ा िनया�तीचा �ॉटलंड �ा    अथ�
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�व�थेत फार मोलाचा  वाटा आहे. �ामुळे �ेश वॉटर हे इथले ख�या अथा�ने "जीवन" आहे आिण �ा "जीवनाचा" खरा 

�ोत "पाऊस", �णूनच ब�दा या लोकांनी पावसाला एवढं आपलंसं क�न घेतलेलं आहे. पाऊस �णजे इथलं समृ� 

आयु� बघून देवदूताने ढाळलेले   आनंदा�ू असा �थािनक लोकांचा समज अस�ाचे पण मला काही लोकांशी ग�ा मा

र�ावर समजले. िसंगल मा� ���ी ही �ॉटलंड �ा ५ वेगवेग�ा भागात बनवली जाते आिण �ा �ा भागा�माणे

 ितथे तयार होणा�या ���ी �ा चवीत आपापले असे वैिश�� असते. बाल�, पाणी आिण यी� या तीन गो�ीपंासून बन

णारी ���ी तयार हो�ासाठी जी �ि�या आहे ती मा�ं खूप कसोशीने आिण ल�पूव�क �ा �े�ातील �ान असले�ा 

लोकांनीच करावी लागते. आ�ी सु�ा Highlands �ा   अशा दोन वेगवेग�ा िड�ीलरीज ना भेटी िद�ा आिण ��

�ी टे��ंग चा आनंद घेतला. एक गो� मला इथे �ामु�ाने सांगावी वाटते की जगाला िसंगल मा� पुरवणा�या �ॉटलं

ड मधील लोकांम�े मात्र बीअर आिण कोकचे सेवन सवा�त जा� आहे. इथे तयार होणारी ���ी एवढी महाग असते

 की �थािनक लोकां�ा �खशाला ती परवडत नाही �णे. अशा वेळी "िपकते ितथे िवकत नाही" सार�ा �णीचा अचा

नक ��य येतो ! 

�ॉटलंड ची स�ाची लोकसं�ा साधारण ५ िमिलयन आहे (म��ा मा� ११ िमिलयन आहेत) आिण शेतीबरो

बरच "पय�टन" हा अलीकडे तेजीत चाललेला �वसाय आहे. ितथ�ा टु�र� कंपनीज �ा अनुभवा�माणे गे�ा ५ वषा�

त "भारतातून आले�ा भारतीय" पय�टकांची सं�ा सवा�िधक आहे. �ामुळे भारतीय पय�टकांिवषयी इथे फार �ेमाने/

आपुलकीने बोलले जाते. �ॉटलंड �ा अथ��व�थेला हातभार लावणा�या आिण पया�याने आ�ा इतर भारतीयांना �ां

चे िवशेष �ेम िमळवून देणा�या आप�ा भारतीय पय�टक बंधुभिगनीचें मनापासून आभार!!  

संपली सु�ी, उ�ा आता िनघायचे परत असा िवचार करत मी आिण माझा नवरा आम�ा हॉटेल जवळ�ाच 

एका पब म�े "�मप�रहार" कर�ासाठी बसलो होतो. सं�ाकाळची वेळ, भ�न आलेले आभाळ आिण भुरभुरणारा 

पाऊस. हळू हळू पब म�े येणा�या लोकांची गद� वाढत होती. बरेचसे �थािनक �ाउड होते. �ांचे बोलणे ब�तांशी 

इं�जीत असले तरी बोल�ातली �ॉिटश ढब कळत होती. आिण अचानक "How are you beautiful people?" असे 

िवचारात एक साधारण पंचाह�री�ा बाई आम�ा टेबलाकडे आ�ा. आ�ी जरा गोधंळलोच. मग �ांनी �तःची 

" �ो�रया" अशी ओळख क�न देत पुढची १५-२० िमिनटं आम�ाशी ग�ा मार�ा. आ�ी कोण-कुठचे वगैरे 

चौकशी केली. आिण जाता जाता मा�ा गालावर िकस करत आिण मा�ा नव�याशी शेकहॅ� करत खूप सारे 

आशीवा�द देत िनघून गे�ा. आम�ा चेह�यावरचे बावरलेले भाव िटपून मग आम�ा स��र ने आ�ाला �ो�रया 

आ�ीची गो� सांिगतली. ५ वषा�पूव� नवरा गे�ावर आिण �तः �ा�ािपके�ा कामातून िनवृ� झा�ापासून �ा आजी 

आठव�ातून तीन वेळा या पब ला येतात, आपली वाईन ऑड�र क�न �थािनक लोकांशी ग�ा मारतात आिण कोणी 

पय�टक िदसला तर �ा�ाशी आवजू�न जाऊन ओळख क�न घेतात. आता वया�ा या ट��ावर �तः आनंदी राहणे 

व इतरांना तो मु�पणे वाटणे हे काम �ा चोखपणे बजावतात.  

एिडनबरा मध�ा वा��ाचे चार िदवस भुर�कन उडून गेले आिण ल�ात 

आले की आ�ी �ॉटलंड ची िट� प ठरवताना तयार केले�ा यादीमधील काही गो�ी नाहीच बघू शकलो. 

अथा�त याचा �णावा तेवढा खेद नाही झाला कारण �ातच �ॉटलंड िट� प # २ �ा क�नेचा पाया प�ा झाला. असे

ही हे िठकाण परतपरत भेट �ावे असेच आहे. िनसग�, इितहास आिण ���ी यातील काहीही जर तुम�ा मनाला साद 

घालत असेल  तर पुढ�ा िट� पला आम�ाबरोबर न�ी चला. More the Merrier... 
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आता लंडन�ा परती�ा �वासात �ा �ो�रया आ�ीची मनातली ताजी ताजी ठवण, �ांचे contagious 

िनम�ळ हसू, �ांनी भरभ�न िदलेले आशीवा�द, आमचे �ा चार िदवसातले बाकीचे अनुभव हे रा�न रा�न मा�ा 

डो�ासमोर येत होते, आिण गालात हसताना एका वेग�ाच समाधानात मी समोर�ा डायरीत िलहीत होते – 

 

�ॉटल�चा पाऊस 

िफरणे अन् िभज�ाची हौस 

दर मैलाला नवा नजारा 

ऊन िकंवा ओथंब�ा ढगांचा पसारा ! 

 

िहरवी िहरवी मखमल माया 

पसरलेली आडवी-ितडवी 

लोकां�ा ओठांवरही 

��तरेषा पुसट िहरवी ! 

 

मधेच िकरणांसवे 

उजळणारे िनळे आकाश 

अन् घे�न आले�ा थंडीला 

न�ा ऊबेची आस ! 

 

िनसगा�चा खेळ इथला 

थोडा थोडा �र�ी 

ने�र माइंड �णत 

हातात �ायची ���ी ! 

 

 -�ीती देशपांडे  

www.meetipreeti.com,  preeti.deshpande5@gmail.com 
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िच�कथी: फायरफॉल 

 

दरवष� फे�ुवारी�ा दुस�या आठव�ात हा अिव�रिणय फायरफॉल (Fire-fall) पाह�ासाठी हजारो लोक 

योसेमीटी(Yosemite)नॅशनल पाक�  म�े कुडकुड�ा थंडी-पावसात गद� करतात. हे फे�ुवारी मिह�ातच घडतं कारण 

सूय�िकरण  ठरािवक अँगलने धबध�ावर पडतात.  फायरफॉल िदस�ासाठी अजुन इतर गो�ीचंं जुळून येणं सु�दा 

गरजेचं आहे. एक �णजे Horsetail falls ला पाणी असायला हवं. �ासाठी पुरेसा बफ�  पडलेला हवा आिण �ा िदवशी 

पुरेसं गरम वातावरण हवं िक जेणेक�न बफ�  िवतळून पाणी धबध�ात येईल. दुसरी मह�ाची गो� �णजे 

सूया��ा�ावेळी पि�मेकडचं आभाळ िनर� असावं नाहीतर सूय� ढगांआड अस�ास फायरफॉल वर लाईट पडणार 

नाही आिण या सग�ा गो�ी जे�ा जुळून येतात �ावेळी सुमारे दहा िमिनटासाठी horsetail fall असा उजळून िनघतो 

िक जणू वाटावं धबध�ातून आगच वाहतीये. �णूनच �ाला “फायरफॉल” अस नाव पडलं. ���ात फायरफॉल 

बघणं हा अितशय अिव�रणीय अनुभव आहे. 

        मी जे�ा फायरफॉल ब�ल पिह�ांदा ऐकलं ते�ापासून मला फायरफॉल पाह�ाची इ�ा होती. या वष� 

सुदैवाने योगायोग जुळून आले आिण आ�ी चार तास �वास क�न बफ�  पडत असतानाच योसेमीटीला(Yosemite) 

पोहोचलो. �ानंतर अंग गोठवून टाकणा�या ठंडीत 30-40 िमिनटे चालत िजथून फायरफॉल िदसेल अशी जागा 

शोधून,कॅमेरा सेट क�न फायरफॉल सु� हो�ाची वाट पाहत थांबलो. िदवसभर पाऊस चालू अस�ामुळे आभाळ 

ढगाळलेलंच होत पण थो�ा वेळात आज काही फायरफॉल होत नाही असं वाटत असतानाच अचानक ढगांची जागा 

सूय�िकरणांनी घेतली आिण ती िकरणे धबध�ावर पडून तो उजळून गेला. सग�ांना कायमचा आठवणीत राहील 

असा अभूतपुव� अनुभव देऊन आिण तो अिव�रणीय अनुभव कायमचा जपून ठेव�ा�ा �य�ात मी काढलेले हे 

फोटो खास तुम�ासाठी. 

 

 

-सुलभा हारदे 
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पाककृती : सोयाबीन कोकोनट करी 
 
तेल, िजरे, मोहरी, कढीप�ा, िहंग याची फोडणी करा.  �ात सोयाबीन घालून सात िमिनटे परतून �ा. �ात चवीपुरते 

मीठ, गूळ (िकंवा brown sugar), लाल ितखट, धणे-िजरे पावडर, हळद घालून पाच िमिनटे परतून �ा. आता �ात 

नारळाचे दूध (कोकोनट िम� ) घालून ढवळून �ा. दहा िमिनटे िशजवून मग व�न कोिथंबीर टाकून 

सजवा.  अितशय �ािद� अशी सोयाबीन कोकोनट करी गरम गरम वाढा.  

 

 
 
 
 

 
 

-मिनषा होतपेटी  
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उव��रत काय��म कॅल�डर 
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